
ล ำดับท่ี ช้ัน/ห้อง
เลขประจ ำตัว

นักเรียน

1 ม.5/1 19960 นางสาว เวธกา วิชัยกุล

2 ม.5/1 19961 นางสาว อรวรรยา อาสนะ

3 ม.5/1 19962 นางสาว ชญานีย์ เนืองฤทธ์ิ

4 ม.5/1 19963 นางสาว กัญญาภัค ใหญ่เลิศ

5 ม.5/1 19964 นางสาว ศศิวิมล สุขเหล่ือง

6 ม.5/1 19965 นางสาว ศศิรัศมี จรูญจุติเจริญ

7 ม.5/1 19968 นางสาว อติมา โยมา

8 ม.5/1 19969 นางสาว ภาวิดา เพ็ชรวิสัย

9 ม.5/1 19970 นางสาว อาอิซะฮ์ จ านงค์

10 ม.5/1 19971 นางสาว ณิชารีย์ ทุ่ยนา

11 ม.5/1 19972 นางสาว นงนภัส เพชรเพ็ง

12 ม.5/1 19974 นางสาว สิริพักตร์ ณ พัทลุง

13 ม.5/1 19975 นางสาว ชฎารัตน์ นาชุมเห็ด

14 ม.5/1 19976 นางสาว สุดารัตน์ สมจริง

15 ม.5/1 19978 นางสาว ศศินิภา จิตรักษ์

16 ม.5/1 19980 นางสาว นันทิยา เหมนแก้ว

17 ม.5/1 19981 นางสาว มุทิตา ไชยมล

18 ม.5/1 19985 นางสาว ภาวรินทร์ ล่ิมวัน

19 ม.5/1 19986 นางสาว ณิชกานต์ ใจตรง

20 ม.5/1 19987 นางสาว วรรณวิสา จันทะสาต

21 ม.5/1 19996 นาย ธราเทพ พูลจิตร

22 ม.5/1 20229 นางสาว เกษขนก ชัยศิริ

23 ม.5/1 20249 นางสาว ฉัตรพิไล เอียดเกล้ียง

24 ม.5/1 20272 นางสาว อาภัสรา หิมมะ

รำยช่ือนักเรียนท ำประกันอุบัติเหตุ
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ช่ือ - สกุล



25 ม.5/1 20273 นางสาว รัตนพรรณ เช้ือเพชร์

26 ม.5/1 20293 นางสาว ภัณฑิรา ฤทธิเดช

27 ม.5/1 20299 นางสาว จันทกานต์ นิลเลิศ

28 ม.5/1 20334 นางสาว ณัฐกานต์ อิดท้ิง

29 ม.5/1 20346 นางสาว จุฑามาศ ต้ังค า

30 ม.5/2 19966 นางสาว จิราภรณ์ รักษารัก

31 ม.5/2 19988 นาย ยศวรรธน์ กังแฮ

32 ม.5/2 20028 นางสาว วลัยพร ล่ิมวัน

33 ม.5/2 20034 นาย สิทธินนท์ เมฆเกิด

34 ม.5/2 20042 นางสาว กานต์ธิดา กาญจนบุญฤทธ์ิ

35 ม.5/2 20046 นางสาว ธันยพร ด าทิพย์

36 ม.5/2 20048 นางสาว เปรมวดี จงภักดี

37 ม.5/2 20083 นางสาว พีรญา วิมลเมือง

38 ม.5/2 20092 นาย รณภูมิ เล้ียววัฒนาสกุล

39 ม.5/2 20137 นาย อิงควัต สุดสวาสด์ิ

40 ม.5/2 20153 นาย บัญญพนต์ แก้วเรือง

41 ม.5/2 20168 นางสาว กัญญาพัชร เพ็งสุข

42 ม.5/2 20193 นางสาว กัลยรัตน์ ฮ้ันเหย็ก

43 ม.5/2 20218 นางสาว กัญญาณัฐ เพ็งสุข

44 ม.5/2 20275 นางสาว ปานตะวัน ถาวรนิละ

45 ม.5/2 20276 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทร์ทอง

46 ม.5/2 20279 นางสาว วันทนีย์ ย่ิงขจร

47 ม.5/2 20280 นางสาว กัญญาพัชร เพ็งทะ

48 ม.5/2 20285 นางสาว ธิติมา สามทอง

49 ม.5/2 20286 นางสาว ปวีณ์ธิดา ไกรเทพ

50 ม.5/2 20287 นาย ภูวดล วันแรก

51 ม.5/2 20292 นางสาว ภัทรตรา เดชรัตน์

52 ม.5/2 20294 นางสาว ชนัดดา เจริญพานิช

53 ม.5/2 20298 นางสาว ธวัลรัตน์ ณ พัทลุง

54 ม.5/2 20301 นางสาว มลินี อินเดีย



55 ม.5/2 20302 นางสาว สุภารัตน์ พลเดช

56 ม.5/2 20305 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์เกตุ

57 ม.5/2 20307 นางสาว อนัญญา สงศรี

58 ม.5/2 20308 นางสาว เปรมวดี ส านักพงษ์

59 ม.5/2 20309 นางสาว จุฑาภรณ์ เดชอรัญ

60 ม.5/2 20313 นางสาว ณัฏฐา สังข์ขาว

61 ม.5/2 20358 นางสาว วณิดา ดีเลียบ

62 ม.5/2 21681 นางสาว สุธิชา ลัทธิธรรม

63 ม.5/2 20043 นางสาว ภาวิตา สงศรี

64 ม.5/3 20012 นาย ธราเทพ เฉ้าฉ๋อง

65 ม.5/3 20033 นางสาว กัลยรัตน์ เซ่งหยี

66 ม.5/3 20037 นางสาว ปาณิสรา พันธ์ุวัฒนกุล

67 ม.5/3 20188 นางสาว สุภิสรา อ่ึงทอง

68 ม.5/3 20201 นาย ณรงค์ชัย สร้างต้ัน

69 ม.5/3 20220 นาย ภัคธร ชูเพ็ง

70 ม.5/3 20225 นาย พีรวิชญ์ เพชรฤทธ์ิ

71 ม.5/3 20274 นางสาว กนกวรรณ เก้าเอ้ียน

72 ม.5/3 20300 นาย จักรกฤษณ์ ปล้องอ้อย

73 ม.5/3 20020 นางสาว สุพรรณนิการ์ โอขาว

74 ม.5/3 20061 นาย ฐานันด์ ศิริรักษ์

75 ม.5/3 20064 นางสาว ทิพย์วรรณ มักอาน

76 ม.5/3 20084 นางสาว ปาริฉัตร สงช่วย

77 ม.5/3 20089 นางสาว กัญญารัตน์ ภิญโญทรัพย์

78 ม.5/3 20114 นางสาว กาญจนา สุวรรณเวลา

79 ม.5/3 20169 นางสาว อนงค์นาฎ เดชพิชัย

80 ม.5/3 20200 นางสาว นิตินันท์ ชูประสิทธ์ิ

81 ม.5/3 20252 นางสาว กุลธิดา ศักด์ิน้อย

82 ม.5/3 20304 นาย ปณชัย มักอาน

83 ม.5/3 21684 นางสาว สุตาภัทร ไชยเสน

84 ม.5/3 20050 นางสาว ภาวิดา สงศรี



85 ม.5/3 21719 นางสาว ศิรินทิพย์ มีดวง

86 ม.5/3 20044 นางสาว กาญศิริ ศรีสุด

87 ม.5/4 19995 นางสาว พรรณพฤกษา สิงห์อินทร์

88 ม.5/4 20005 นางสาว ทิพย์เกษร ฤทธ์ิหมุน

89 ม.5/4 20045 นางสาว นัฎฐ์นรี เอ็มบุตร

90 ม.5/4 20057 นาย สหรัฐ สัญจิตร

91 ม.5/4 20058 นางสาว สุณิสา นะวะกะ

92 ม.5/4 20059 นางสาว ธนัชญา ฤทธ์ิดี

93 ม.5/4 20115 นางสาว วิกานดา ศรีแก้ว

94 ม.5/4 20123 นางสาว นภัสสร กะรนรักษ์

95 ม.5/4 20145 นางสาว พรธีรา ไชยภักดี

96 ม.5/4 20146 นางสาว กนกวรรณ นวนจันทร์

97 ม.5/4 20148 นาย ประวิทย์ ช่วยเกล้ียง

98 ม.5/4 20151 นาย ปิยะชาติ ชัยขันธ์

99 ม.5/4 20175 นางสาว นันท์นภัส ศรีสุด

100 ม.5/4 20191 นางสาว ธนัชชา เส็นฤทธ์ิ

101 ม.5/4 20198 นางสาว ศิริพร อุยสุย

102 ม.5/4 20259 นางสาว มณฑิรา ทองฤทธ์ิ

103 ม.5/4 20356 นางสาว อัศวรัตน์ สองพัง

104 ม.5/4 19997 นางสาว หทัยชนก แก้วพิทักษ์

105 ม.5/4 20096 นางสาว กัลย์สุดา เหล่าพรหม

106 ม.5/4 21685 นาย ณัฐกิตต์ิ ภิรมย์ทอง

107 ม.5/5 19812 นาย สวรินทร์ มากอ้น

108 ม.5/5 20023 นางสาว อัษฎาภรณ์ สุดรักษ์

109 ม.5/5 20024 นาย นนธวัฒน์ ทวนด า

110 ม.5/5 20101 นาย จัตุพัทธ์ ไชยแก้ว

111 ม.5/5 20102 นาย สุเมธ เพ็งชีพ

112 ม.5/5 20125 นาย สราวุฒิ ปราบเสร็จ

113 ม.5/5 20180 นาย ศักดิธัช ศรีรัก

114 ม.5/5 20192 นาย นฤดม พรหมแก้ว



115 ม.5/5 20263 นาย สรศักด์ิ รองเดช

116 ม.5/5 21699 นางสาว อติทยา เจริญฤทธ์ิ

117 ม.5/5 19607 นาย พันธกานต์ หะหมาน

118 ม.5/6 20082 นางสาว วรรณดี ลาภมี

119 ม.5/6 20011 นาย อนุสรณ์ ชูประสิทธ์ิ

120 ม.5/6 20258 นาย อภิสิทธ์ิ ฮ่ัวล้ี

121 ม.5/6 20139 นาย วิศรุต ศิริพันธ์

122 ม.5/6 20182 นางสาว ชุติกาญจน์ ขาวเอียด

123 ม.5/6 20295 นาย ชัชพิมุข กาญจนานิจ

124 ม.5/6 20212 นางสาว นวินดา อรัญวารี

125 ม.5/6 20174 นาย ชญานนท์ ปลอดแก้ว

126 ม.5/6 20170 นาย ณัฐนัย รองเดช

127 ม.5/6 20197 นาย ณัฐชนน นาสิทธ์ิ

128 ม.5/6 20254 นางสาว เนตรสกาว โอสถผสม

129 ม.5/6 21689 นาย นพนันท์ เจริญพงษ์

130 ม.5/6 21690 นาย สรวิชญ์ ไชยทวีวงศ์

131 ม.5/6 22200 นาย จีรพัฒน์ แก้ววิเศษ

132 ม.5/6 20244 นางสาว ณัฐกมล โต๊ะด า

133 ม.5/6 20233 นางสาว ปิยะนุช เพชรสุทธ์ิ

134 ม.5/6 20120 นางสาว ณัฐกานต์ แซ่ด่าน

135 ม.5/6 20176 นางสาว โชษิตา สันหล๊ะ

136 ม.5/6 20000 นางสาว วราภรณ์ ทุ่ยอ้น

137 ม.5/6 20184 นางสาว มรียะร์ ย่องจีน

138 ม.5/6 นาย ทินภัทร เยาด า

139 ม.5/6 นาย กีรติ หาญวัฒนกุล

140 ม.5/7 20006 นางสาว กัญญาพัชร สีขาว

141 ม.5/7 20008 นางสาว จริยา มาสวัสด์ิ

142 ม.5/7 20017 นางสาว มาราตี ชูแก้ว

143 ม.5/7 20022 นาย พลาธิป พลประสิทธ์ิ

144 ม.5/7 20029 นางสาว ดนยา คงปาน



145 ม.5/7 20035 นางสาว จุฑารัตน์ ดิษฐรักษ์

146 ม.5/7 20040 นางสาว อติกานต์ จันประเทือง

147 ม.5/7 20041 นางสาว ธิดารัตน์ ณ พัทลุง

148 ม.5/7 20047 นางสาว กัญลยา เรืองนะ

149 ม.5/7 20053 นาย สุภัทร เส้งขาว

150 ม.5/7 20091 นางสาว หัชชพร หิรัญกูล

151 ม.5/7 20116 นางสาว รัตนชนีกร ศรีรัตน์

152 ม.5/7 20227 นางสาว อาลิษา กาญจนพรหม

153 ม.5/7 20281 นาย ชัชพงศ์ ชัยแก้ว

154 ม.5/7 20282 นางสาว สุนิตา สงช่วย

155 ม.5/7 20297 นางสาว ทิพจันทร์ ปานแดง

156 ม.5/7 20310 นางสาว พรทิพา ศรีเทพ

157 ม.5/7 20311 นางสาว รภากร จิตรเท่ียง

158 ม.5/7 20378 นางสาว กชกร ชุนหบดี

159 ม.5/3 นางสาว ปวีณ์สุดา บาลรุ่ง

160 ม.5/4 นางสาว ปิยธิดา บัวสม

161 ม.5/4 นางสาว นัชชา ศักด์ิน้อย

162 ม.5/4 นางสาว สะเก็ดดาว ชูอ่อน

163 ม.5/6 นางสาว นรีกานต์ ช่วยมี

164 ม.5/6 นางสาว กรวิภา ทองรอด

165 ม.5/6 นางสาว ดาหวัน เพ็ชรเกิด


